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ความเห็นของบรษัิทจดัการ

เรยีน	 ท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุ	กองทนุเปิดบัวหลวง	Small-Mid	Cap	เพ่ือการเลีย้งชีพ 

 กองทุนบวัหลวงมคีวามเหน็ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ และมมุมองการลงทุน ดังต่อไปนี้

 ภาพรวมภาวะตลาดหุ้น

 นบัแต่ช่วงครึง่ปีหลงัของปีนี ้ เกิดปัจจยัลบนานาประการกดดันดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (SET Index) 

อย่างต่อเนื่อง เช่น ขาดสัญญาณฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในประเทศท่ีชัดเจน ปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) 

ของธนาคารพาณชิย์ทีเ่พิม่สงูขึน้ หุน้กลุม่พลงังานทีไ่ด้รบัผลกระทบจากราคาน�า้มนัโลก ปรบัลดจาก 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ลงมาต�่ากว่า 50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เหตุวางระเบิดท่ีบริเวณแยกราชประสงค์ในคืนวันท่ี 17 สิงหาคม 2558 รวมท้ังตัวเลข

เศรษฐกิจของประเทศจนีท่ีชะลอตวัต่อเนือ่ง จนตลาดหุน้จนีทรดุหนกั ส่งผลเชงิ Sentiment ต่อตลาดหุน้ทัว่โลกรวมทัง้ไทยด้วย 

ท�าให้ SET Index ปรบัลดจาก 1,500 จดุ มาอยูท่ีบ่รเิวณใกล้เคียง 1,400 จดุ

 แม้แรงกดดันจะเกิดต่อเนือ่งเป็นระลอก แต่ดูเหมอืนว่าตลาดหุน้ไทยได้ตอบสนองต่อข่าวเชงิลบมาค่อนข้างมากแล้ว 

ในขณะเดียวกัน ตลาดการเงนิทัว่โลกได้เริม่ลดความผนัผวนลงเมือ่เทียบกับ 1-2 เดือนก่อนหน้า ซึง่การปรบัตวัของหุ้นทัว่โลก 

ทีเ่กิดขึน้ขณะนัน้ น่าจะเกดิจากความกังวลของนกัลงทนุมากกว่าปัจจยัจากเศรษฐกิจจรงิ เนือ่งจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ

ประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ย�า่แย่นกั ส่วนเศรษฐกิจไทยทีช่ะลอตวันัน้กไ็ม่ถงึกับเป็นภาวะหดตวัแต่อย่างใด

 ด้านความกังวลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) นั้น ล่าสุดในท่ีประชุมเมื่อวันท่ี 17 

กันยายน 2558 ทีผ่่านมา FED ได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายไว้เช่นเดิม โดยยงัมองว่าเศรษฐกจิสหรฐัฯ ยงัขยายตวั และได้เพิม่

ความระมัดระวังผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น แต่เชื่อว่า FED จะต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยในอีกไม่ช้า 

อย่างไรก็ตาม ตลาดได้ตอบสนองต่างประเด็นนี้ไปพอสมควรแล้ว เมื่อถึงเวลาปรับขึ้นจริงก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรง

ต่อตลาดหุน้มากนกั สงัเกตได้จากการคงอตัราดอกเบีย้นโยบายทีผ่่านมาก็ไม่ได้ส่งผลบวกต่อตลาดหุน้สักเท่าใด

 ส�าหรบัตลาดหุน้ไทยแล้วเริม่รบัทราบข่าวดีใหม่ๆ เพิม่ขึน้ ทีส่�าคัญคอืการปรบัคณะรฐัมนตรท่ีีให้ ดร.สมคิด จาตศุรพีทิกัษ์ 

มาด�ารงต�าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ พร้อมกับประกาศมาตรการเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลายมาตรการ

ในวงเงินงบประมาณ 1.3 แสนล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดท่ีชัดเจนในทางปฏิบัติ เช่น การค�้าประกันเงินกู้ส�าหรับธุรกิจ

กลุ่ม SMEs มาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุน การเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ เสริมด้วยข่าวดีเก่ียวกับจ�านวน

นักท่องที่ยวซึ่งลดลงหลังเกิดเหตุระเบิดท่ีแยกราชประสงค์กลับฟื้นคืนตัวในเวลาไม่นานนัก จึงน่าจะช่วยเสริมความเชื่อมั่น

ต่อเศรษฐกิจไทยได้มากขึน้
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 แม้ว่าล่าสดุ ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ(สภาพฒัน์) ได้ปรบัลดประมาณการขยายตวั

ของเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงเหลือ 2.7-3.2% จากที่คาดไว้ก่อนหน้า 3.0-4.0% แต่ก็เป็นข่าวสารท่ีตลาดคุ้นชินมานานแล้ว 

เมื่อพิจารณาประกอบกับการออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจล่าสุดของรัฐบาลใหม่ ต้องถือเป็นความคืบหน้าในทางบวก 

ขณะเดียวกันผลประกอบการประจ�าไตรมาส 2 ปี 2558 ของบรษิทัท่ีจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยท่ีประกาศ

ออกมา กไ็ม่ต�า่กว่าท่ีตลาดประมาณการไว้ โอกาสท่ีจะถูกปรับลดคาดการณ์ก�าไรเพิ่มจึงน้อยลง และ SET Index ที่ปัจจุบัน 

(ระดับบรเิวณ 1,400 จดุ) คดิเป็น P/E 15 เท่าในปีนี ้และคาดว่าในปีหน้าจะลดลงเหลอื 13 เท่า นบัว่าเป็นระดับท่ีน่าสนใจส�าหรบั

นกัลงทนุ

 ทัง้นี ้คาดว่าหุน้ไทยจะทยอยฟ้ืนตวัเป็นล�าดับ ตามความคืบหน้าของการด�าเนนิมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของรฐับาล 

นกัลงทนุจงึควรทยอยเข้าซือ้สะสม เพือ่รอสญัญาณทางเศรษฐกิจทีจ่ะกระเตือ้งขึน้ ไปจนถงึความคาดหวงัว่าจะฟ้ืนตวัในปีหน้า 

ทีเ่มด็เงนิกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัจะแสดงผลอย่างชดัเจน โดยความเสีย่งส�าคญัท่ีกดดันตลาด น่าจะเกดิจากความผนัผวน

ของตลาดการเงนิโลกเป็นส�าคัญ

 ส�าหรับการลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap 

เพือ่การเลีย้งชพี มมีลูค่าทรพัย์สนิสุทธ ิณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 เท่ากับ 1,057.64 ล้านบาท หรอื 11.6525 บาทต่อหน่วยลงทนุ

 บลจ.บวัหลวง ขอกราบขอบพระคณุท่านผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุท่านทีใ่ห้ความไว้วางใจ และขอให้ค�ามัน่ว่าบรษิทัจะบรหิาร

กองทุนด้วยความระมดัระวงั รอบคอบ ภายใต้กฎเกณฑ์ต่างๆ ทีก่�าหนด และยดึมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชพีโดยเคร่งครดั

	 	 คณะผูจ้ดัการกองทุนรวม

	 	 บลจ.บวัหลวง
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจ�ากัดเลขที่ 0105535049700 เมื่อวันที่ 

19 มนีาคม พ.ศ. 2535 ด้วยทุนจดทะเบยีน 100 ล้านบาท โดยได้รบัช�าระเตม็มลูค่าแล้ว และได้รบัอนญุาตจากกระทรวงการคลงั 

ให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการจัดการลงทุนตามใบอนุญาตเลขที่ ลค-0005-02 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 75.0

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10.0

Asia Financial Holdings Ltd. 10.0

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 5.0

รายชื่อผู้จัดการกองทุน วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา 20 พฤศจิกายน 2555

นางสาวสุดารัตน์  ทิพยเทอดธนา 20 พฤศจิกายน 2555

นางสาวดุษฎี ภู่พัฒน์ 20 พฤศจิกายน 2555

นางสาวรุ่งนภา เสถียรนุกูล 16 มิถุนายน 2558

นายเจฟ สุธีโสภณ 27 ธันวาคม 2555
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กองทนุเปิดบัวหลวง	Small-Mid	Cap	เพ่ือการเลีย้งชีพ

 กองทนุเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap เพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทนุซึง่บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง 

จ�ากัด ได้รับอนุมัติจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินจากผู้ลงทุนท่ัวไป โดยมีจ�านวนเงินทุน

จดทะเบยีน 3,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยลงทนุ 300 ล้านหน่วย มลูค่าทีต่ราไว้หน่วยละ 10 บาท เป็นกองทนุรวมตราสารทุน 

ทีม่ลีกัษณะเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี ประเภทรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ และไม่ก�าหนดระยะเวลาสิน้สุดของกองทุน  

 บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ�ากดั จะบรหิารกองทุนเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap เพือ่การเลีย้งชพี 

ตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) โดยม ีบมจ.ธนาคารกสกิรไทย เป็นผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทนุ ซึง่จะท�าหน้าท่ีเกบ็รกัษาทรพัย์สนิของกองทนุและควบคุมดูแลการด�าเนนิงานของบรษิทัจดัการอย่างใกล้ชดิ
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ความเห็นของผู้ดููแลผลประโยชน์

เรียน	 ผู้ถือหน่วยลงทุน	กองทุนเปิดบัวหลวง	Small-Mid	Cap	เพื่อการเลี้ยงชีพ

 ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ในฐานะผูดู้แลผลประโยชน์ ได้ดูแลการจดัการกองทุนเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap 

เพือ่การเลีย้งชพี ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ส�าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2557 ถงึวนัที ่31 ตลุาคม พ.ศ. 2558 แล้ว

 ข้าพเจ้าเหน็ว่า บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ�ากัด ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดัการกองทนุเปิดบวัหลวง 

Small-Mid Cap เพือ่การเลีย้งชพี เหมาะสมตามสมควรแห่งวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในโครงการและภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

ผู้ดูแลผลประโยชน์

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย

 (นายเอกพัฒน์ กมลวุฒิพงศ์) (นางสาวอัสรา หวังประเสริฐ)

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ หัวหน้าส่วน ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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ผลการด�าเนินงานของกองทุน

ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง	(%)

3	เดือน
ตั้งแต่	31	ก.ค.	58

ถึง	30	ต.ค.	58*

6	เดือน
ตั้งแต่	24	เม.ย.	58

ถึง	30	ต.ค.	58*

1	ปี
ตั้งแต่	31	ต.ค.	57

ถึง	30	ต.ค.	58*

3	ปี
ตั้งแต่	26	ต.ค.	55

ถึง	30	ต.ค.	58*

5	ปี
ต้ังแต่	29	ต.ค.	53	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที	่20	พ.ย.	55	

ถงึ	30	ต.ค.	58*

มูลค่าหน่วยลงทุน**	(บาท) 11.9756 13.3751 12.6403 - - 10.0000

กองทนุเปิดบัวหลวง	

Small-Mid	Cap	เพือ่การเลีย้งชีพ
-2.69 -12.88 -7.81 - - 16.53

เกณฑ์มาตรฐาน*** -3.14 -10.32 -11.94 - - 8.67

เอกสารการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการวดัผลการด�าเนนิงานของกองทนุรวมของ

สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน

 * วนัศกุร์สดุท้ายของเดือน	หากตรงกับวนัหยดุให้ใช้วนัท�าการก่อนหน้า

	 **	 มลูค่าหน่วยลงทุน	ณ	วนัท�าการต้นรอบท่ีใช้ในการค�านวณอัตราผลตอบแทนย้อนหลงั

	 **	 เกณฑ์มาตรฐาน	AIMC	หมายถงึ	ดัชนตีลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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รายละเอยีดการลงทนุ	การกูยื้มเงนิ	และการก่อภาระผกูพัน

ณ	วันที	่31	ตุลาคม	2558

รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 1,047,654,794.74 99.06

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ยานยนต์

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) -  17,490,825.00 1.65

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  21,147,520.00 2.00

พาณิชย์

บริษัท ซีโอแอล จ�ากัด (มหาชน) -  55,255,200.00 5.22

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  34,439,600.00 3.26

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  43,518,120.00 4.11

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ากัด (มหาชน)  25,480,000.00 2.41

วัสดุก่อสร้าง

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  8,512,000.00 0.80

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน)  53,563,330.00 5.06

พลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  21,690,250.00 2.05

บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน)  39,600,000.00 3.74

เงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) -  20,635,750.00 1.95

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  74,520,736.00 7.05

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)  11,618,000.00 1.10
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน) -  26,280,000.00 2.48

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) -  52,154,700.00 4.93

การแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน) -  18,653,012.00 1.76

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ�ากัด (มหาชน) -  19,760,000.00 1.87

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  16,972,800.00 1.60

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  37,258,500.00 3.52

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  23,460,000.00 2.22

ประกันภัยและประกันชีวิต

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  3,311,290.00 0.31

สื่อและสิ่งพิมพ์

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  17,032,650.00 1.61

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) -  61,634,790.00 5.83

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  28,904,100.00 2.73

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน)  13,694,800.00 1.29

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ากัด (มหาชน) -  41,273.00 0.00

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)  21,480,000.00 2.03

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน) -  23,674,666.36 2.24

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) -  3,403,740.00 0.32
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รายละเอียดการลงทุน
ระดับ

CG	Scoring

มูลค่า

ตามราคาตลาด

%NAV

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  13,042,296.00 1.23

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  21,722,450.00 2.05

การท่องเที่ยวและสันทนาการ

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  25,358,968.00 2.40

ขนส่งและโลจิสติกส์

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  28,929,054.00 2.74

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) -  30,027,390.00 2.84

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)  29,640,000.00 2.80

หุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)  24,047,687.04 2.27

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย -  54,981,494.97 5.20

เงินฝากธนาคาร

อันดับความน่าเชื่อถือ AAA -  16,998,234.12 1.61

อันดับความน่าเชื่อถือ AA -  7,719,568.25 0.73

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	(บาท) 1,057,644,107.09

มูลค่าหน่วยลงทุน	(บาทต่อหน่วยลงทุน) 11.6525
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ค�าอธิบาย	Corporate	Governance	Scoring

Corporate Governance Scoring (CG Scoring) คือ ระดับความสามารถการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 

จดทะเบียนไทย จัดท�าขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คิดคะแนนจากหลักเกณฑ์ 5 หมวด 

ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฎิบัติท่ีเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยระดับคะแนนที่ปรากฎอ้างอิงตามรายงานการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2557

CG Scoring ที่เผยแพร่ตามรายงานดังกล่าวประกอบด้วย 3 ระดับ คือ 

      หมายถึง  ดี (Good)  

       หมายถึง  ดีมาก (Very Good)  

           หมายถึง  ดีเลิศ (Excellent)

รายละเอยีดการลงทนุในตราสารหนีท้ีอ่อกโดยนติิบุคคลไทย	

หรอืตราสารทีเ่สนอขายในประเทศไทย	

	� รายงานสรปุจ�านวนเงนิลงทนุในตราสารหนี	้เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ	ณ	วนัที	่30	ตลุาคม	2558*

กลุ่มของตราสาร มูลค่า

ตามราคาตลาด

(ล้านบาท)

%	NAV

1. กลุ่มตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 54.98 5.20

2. กลุ่มตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือ

บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรองผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค�้าประกัน

17.00 1.61

3. กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ 0 0

4. กลุ่มตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น ธุรกรรมการซื้อ

โดยมีสัญญาขายคืน เป็นต้น

0 0

5. กลุ่มตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ ตามประกาศส�านักงาน 

ก.ล.ต. เรื่องการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

0 0

*	 วนัท�าการสุดท้ายของเดือน
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	� รายละเอยีดและอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารแห่งหนี	้ เงนิฝาก	หรอืตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุทีก่องทนุลงทนุหรอื

มีไว้ทกุตัวในพอร์ต	ณ	วันที	่31	ตุลาคม	2558

ประเภท ผู้ออก ผู้ค�้า/

ผู้รับรอง/

ผู้สลักหลัง

วันครบ

ก�าหนด

อันดับ																		

ความ

น่าเชื่อถือ

มูลค่า	

หน้าตั๋ว

มูลค่า

ตามราคาตลาด

1. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 24/12/15 - 5,000,000.00  4,989,151.33 

2. พันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย - 05/11/15 - 50,000,000.00  49,992,343.64 

3. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารยูโอบี - - AAA -  16,998,234.12 

4. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงเทพ - - AA -  4,588,559.23 

5. เงินฝากธนาคาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย - - AA -  3,131,009.02 

ค�าอธบิายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืของตราสารหนี้

AAA เป็นอนัดับทีส่งูท่ีสดุ แสดงถงึระดับความเส่ียงจากการลงทนุทีต่�า่ท่ีสดุ มคีวามสามารถสงูสดุในการช�าระเงนิ

ต้นและดอกเบี้ยตามก�าหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และ

ปัจจยัภายนอกอืน่

AA ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่มาก

A ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนทีต่�า่

BBB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนปานกลาง

BB ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงู

B ตราสารหนีท้ีม่รีะดับความเส่ียงจากการลงทุนสงูมาก

C ตราสารหนีท่ี้มรีะดับความเสีย่งทีสู่งท่ีสดุ ทีจ่ะไม่ได้รบัคืนเงนิต้นและดอกเบีย้ตามก�าหนดเวลาการเปลีย่นแปลง

ของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

อย่างมนียัส�าคัญ

D ตราสารหนีท้ีไ่ม่สามารถช�าระเงนิต้นและดอกเบีย้ได้ (Default)

 อนัดับความน่าเชือ่ถอืจาก AA ถงึ C อาจมเีครือ่งหมายบวก (+) หรอื ลบ (-) เพือ่จ�าแนกความแตกต่างของคุณภาพ

ของอนัดับความน่าเชือ่ถอืภายในระดับเดียวกัน
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน*

(Fund’s	Direct	Expenses)

จ�านวนเงิน

หน่วย	:	พันบาท

ร้อยละของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) 15,102.79 1.50

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 302.06 0.03

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar Fee) 503.43 0.05

ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Cost) 4,300.06 0.42

ค่าโฆษณาอื่นๆ (Advertising Expense) 1,671.74 0.17

ค่าจัดส่งไปรษณีย์ (Postage Stamp) 173.28 0.02

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ** (Other Expense) 366.04 0.03

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด*** 18,119.34 1.80

 * เป็นค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	อนึ่ง	การค�านวณค่าธรรมเนียมการจัดการ	ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	

หน่วยลงทุน	จะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นฐานในการค�านวณ

	 **	 ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ	0.01	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

	 ***	 ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

หมายเหตุ 	 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนและหรือจากกองทุน	 บริษัทจัดการจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	60	วัน	โดยจะติดประกาศที่ส�านักงานของบริษัทจัดการ	และส�านักงานใหญ่	และ

ส�านักงานสาขาของตัวแทน	และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย	1	ฉบับ	เป็นเวลา	3	วันติดต่อกัน	ทั้งนี้	การเพิ่มอัตราค่า

ธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ	5	ของอตัราค่าธรรมเนยีมหรอือตัราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา	1	ปี
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน
(Portfolio	Turnover	Ratio:	PTR)

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

PTR = Min (ซื้อทรัพย์สิน, ขายทรัพย์สิน)
Avg. NAV

PTR = 986,877,929.51
1,006,753,963.23

PTR = 0.98

หมายเหตุ : PTR ค�านวณจากมลูค่าทีต่�า่กว่าระหว่างผลรวมของมลูค่าการซือ้ทรพัย์สนิกบัผลรวมของมลูค่าการขายทรพัย์สนิ

ทีก่องทนุรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบญัชท่ีีผ่านมา หารด้วยมลูค่าทรพัย์สนิสุทธเิฉลีย่ของกองทนุรวมในรอบระยะ

เวลาบญัชเีดียวกัน
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บริษัทนายหน้าที่ได้รับค่านายหน้าสูงสุดสิบอันดับแรก

ส�าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อบริษัทนายหน้า อัตราส่วนค่านายหน้า	

(%)

1 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 14.9

2 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 12.4

3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน) 11.9

4 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 11.7

5 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 10.5

6 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด 8.6

7 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 8.2

8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด (มหาชน) 6.9

9 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ�ากัด 4.5

10 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบีเคย์เฮียน จ�ากัด (มหาชน) 3.8

11 อื่นๆ 6.6

รวมทั้งสิ้น 100.00

ค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์รวมเท่ากับ 4,300,055.37 บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ	 ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวง	Small-Mid	Cap	เพื่อการเลี้ยงชีพ

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของกองทุนเปิดบวัหลวง Small-Mid Cap เพือ่การเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วย งบดุล และ

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และงบก�าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ 

งบกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิทีส่�าคญัส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกัน รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคัญและ

หมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ  

 ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ

 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงิน

ทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด

 ความรบัผดิชอบของผูส้อบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้

ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ซึง่ก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผน

และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิกีารตรวจสอบเพือ่ให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผย

ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ

แสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน

ความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้อง

ตามที่ควรของกองทุน เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ

เหน็ต่อประสิทธผิลของการควบคมุภายในของกองทุน การตรวจสอบ รวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชี

ทีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีทีจั่ดท�าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมท้ังการประเมนิการน�าเสนองบการเงนิ

โดยรวม

 ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชทีี่ข้าพเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ปน็เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า
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	 ความเหน็

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ 

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2558 และผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงสินทรพัย์สทุธ ิกระแสเงนิสด และข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคัญ

ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัเดียวกัน โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  (นางสาวชมภูนุช  แซ่แต้)                                             

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8382

บริษัท พีวี ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2558
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบดุล
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

	บาท	

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

เงินลงทุนตามมูลค่ายุติธรรม (ราคาทุน 1,144,210,216.42 บาท

ในปี 2558 และ 690,191,914.21 บาท ในปี 2557) 3, 7, 8  1,022,936,992.37  723,160,707.09 

เงินฝากธนาคาร 6, 7  24,583,774.57  41,846,073.77 

ลูกหนี้

จากดอกเบี้ย 7  134,027.80  140,325.30 

จากการขายเงินลงทุน  14,150,631.47  1,585,784.95 

รวมสินทรัพย์  1,061,805,426.21  766,732,891.11 

หนี้สิน

เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน  2,546,623.00  13,373,047.67 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7  1,566,942.40  1,059,388.65 

หนี้สินอื่น  47,753.72  51,481.57 

รวมหนี้สิน  4,161,319.12  14,483,917.89 

สินทรัพย์สุทธิ  1,057,644,107.09  752,248,973.22 

สินทรัพย์สุทธิ:

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน  907,652,767.32  595,118,657.80 

ก�าไรสะสม

บัญชีปรับสมดุล 83,308,885.66 7,185,649.64 

ก�าไรสะสมจากการด�าเนินงาน 4  66,682,454.11  149,944,665.78 

สินทรัพย์สุทธิ  1,057,644,107.09  752,248,973.22 

สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย  11.6525  12.6403 

จ�านวนหน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)  90,765,276.7323 59,511,865.7804 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ยานยนต์ 	38,638,345.00	 3.78

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  3,151,500  17,490,825.00 1.71

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  1,222,400  21,147,520.00 2.07

พาณิชย์ 	158,692,920.00	 15.51

บริษัท ซีโอแอล จ�ากัด (มหาชน)  1,435,200  55,255,200.00 5.40

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)  3,311,500  34,439,600.00 3.37

บริษัท แม็คกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  3,130,800  43,518,120.00 4.25

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ากัด (มหาชน)  1,400,000  25,480,000.00 2.49

วัสดุก่อสร้าง 	8,512,000.00	 0.83

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  1,900,000  8,512,000.00 0.83

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 	53,563,330.00	 5.24

บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน)  10,606,600  53,563,330.00 5.24

พลังงานและสาธารณูปโภค 	61,290,250.00	 5.99

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  818,500  21,690,250.00 2.12

บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน)  1,650,000  39,600,000.00 3.87
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

เงินทุนและหลักทรัพย์ 	106,774,486.00	 10.44

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน)  209,500  20,635,750.00 2.02

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  4,050,040  74,520,736.00 7.28

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  3,140,000  11,618,000.00 1.14

อาหารและเครื่องดื่ม 	78,434,700.00	 7.67

บริษัท บางกอกแร้นช์ จ�ากัด (มหาชน)  3,600,000  26,280,000.00 2.57

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,337,300  52,154,700.00 5.10

การแพทย์ 	38,413,012.00	 3.75

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  7,837,400  18,653,012.00 1.82

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ�ากัด (มหาชน)  13,000,000  19,760,000.00 1.93

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	77,691,300.00	 7.59

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  832,000  16,972,800.00 1.66

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  2,105,000  37,258,500.00 3.64

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,300,000  23,460,000.00 2.29

ประกันภัยและประกันชีวิต 	3,311,290.00	 0.32

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  241,700  3,311,290.00 0.32

สื่อและสิ่งพิมพ์ 	78,667,440.00	 7.70

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน)  1,481,100  17,032,650.00 1.67

บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ากัด (มหาชน)  9,783,300  61,634,790.00 6.03
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B-SM-RMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 	28,904,100.00	 2.83

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  5,026,800  28,904,100.00 2.83

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	97,017,952.36	 9.47

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน)  1,956,400  13,694,800.00 1.34

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน)  1,200,000  21,480,000.00 2.10

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จ�ากัด (มหาชน)  25,733,333  23,674,666.36 2.31

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  667,400  3,403,740.00 0.33

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  4,528,575  13,042,296.00 1.27

บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จ�ากัด (มหาชน)  3,059,500  21,722,450.00 2.12

การท่องเที่ยวและสันทนาการ 	25,358,968.00	 2.48

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  6,371,600  25,358,968.00 2.48

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	88,596,444.00	 8.67

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  6,261,700  28,929,054.00 2.83

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  1,493,900  30,027,390.00 2.94

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จ�ากัด (มหาชน)  1,900,000  29,640,000.00 2.90

ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ

สินค้าอุตสาหกรรม 	24,047,687.04	 2.35

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)  9,696,648  24,047,687.04 2.35

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 	967,914,224.40	 94.62
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B-SM-RMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จ�ากัด (มหาชน)  14,900  41,273.00 -

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 	41,273.00	 -

รวมหุ้นสามัญ 	967,955,497.40	 94.62

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

งวดที่ 25/182/58 (CB15D24A) 24/12/58  5,000  4,989,151.33 0.49

งวดที่ 31/91/58 (CB15N05B) 05/11/58  50,000  49,992,343.64 4.89

รวมพันธบัตร 	54,981,494.97	 5.38

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	1,144,210,216.42	บาท) 	1,022,936,992.37	 100.00
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B-SM-RMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

หุ้นสามัญ

หลักทรัพย์จดทะเบียน

ยานยนต์ 	64,579,830.00	 8.93

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  2,184,200  20,640,690.00 2.85

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  1,365,600  25,127,040.00 3.48

บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  85,900  18,812,100.00 2.60

ธนาคาร 	11,102,000.00	 1.54

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  6,100,000  11,102,000.00 1.54

พาณิชย์ 	61,044,550.00	 8.44

บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จ�ากัด (มหาชน)  1,515,600  47,741,400.00 6.60

บริษัท ออฟฟิศเมท จ�ากัด (มหาชน)  267,400  13,303,150.00 1.84

บริการรับเหมาก่อสร้าง 	12,337,500.00	 1.71

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  350,000  12,337,500.00 1.71

วัสดุก่อสร้าง 	11,210,000.00	 1.55

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน)  1,900,000  11,210,000.00 1.55

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 	24,190,000.00	 3.35

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน)  300,000  12,000,000.00 1.66

บริษัท เอสวีไอ จ�ากัด (มหาชน)  2,300,000  12,190,000.00 1.69
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B-SM-RMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

พลังงานและสาธารณูปโภค 	78,357,250.00	 10.83

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  569,300  20,637,125.00 2.85

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน)  7,403,500  42,570,125.00 5.89

บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน)  600,000  15,150,000.00 2.09

แฟชั่น 	3,928,320.00	 0.54

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)  613,800  3,928,320.00 0.54

เงินทุนและหลักทรัพย์ 	71,995,806.00	 9.96

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน)  2,829,940  56,315,806.00 7.79

บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด (มหาชน)  4,000,000  15,680,000.00 2.17

การแพทย์ 	35,803,250.00	 4.95

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ�ากัด (มหาชน)  1,172,500  23,567,250.00 3.26

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ�ากัด (มหาชน)  760,000  12,236,000.00 1.69

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 	158,277,140.00	 21.89

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด (มหาชน)  110,000  26,290,000.00 3.64

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)  920,000  35,880,000.00 4.96

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  515,500  17,011,500.00 2.35

บริษัท สามารถเทลคอม จ�ากัด (มหาชน)  630,000  13,860,000.00 1.92

บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จ�ากัด (มหาชน)  7,539,900  27,143,640.00 3.75

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน)  2,140,000  38,092,000.00 5.27
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B-SM-RMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ 	10,399,620.00	 1.44

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  1,575,700  10,399,620.00 1.44

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 	57,844,170.00	 7.99

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด (มหาชน)  200,000  9,650,000.00 1.33

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 

จ�ากัด (มหาชน)  1,603,000  14,346,850.00 1.98

บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน)  4,800,000  20,640,000.00 2.85

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  3,494,000  13,207,320.00 1.83

การท่องเที่ยวและสันทนาการ 	21,150,000.00	 2.92

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  4,500,000  21,150,000.00 2.92

ขนส่งและโลจิสติกส์ 	22,937,590.00	 3.17

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จ�ากัด (มหาชน)  5,189,500  22,937,590.00 3.17

ธุรกิจขนาดกลาง 	39,608,925.00	 5.48

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด (มหาชน)  9,860,000  37,862,400.00 5.24

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน)  240,900  1,746,525.00 0.24

รวมหลักทรัพย์จดทะเบียน 	684,765,951.00	 94.69

หลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน

บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  538,400  13,460,000.00 1.86

รวมหลักทรัพย์ไม่จดทะเบียน 	13,460,000.00	 1.86

รวมหุ้นสามัญ 	698,225,951.00	 96.55
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B-SM-RMF

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบประกอบรายละเอียดเงินลงทุน
ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2557

การแสดงรายละเอียดเงินลงทุนใช้การจัดกลุ่มตามประเภทของเงินลงทุนและตามประเภทของอุตสาหกรรม

ร้อยละของ

ชื่อหลักทรัพย์ วันครบอายุ จ�านวนหน่วย มูลค่ายุติธรรม มูลค่าเงนิลงทนุ

(บาท)

พันธบัตร

ธนาคารแห่งประเทศไทย	

งวดที่ 35/91/57 (CB14D04B) 04/12/57  10,000  9,981,815.32 1.38

งวดที่ 18/182/57 (CB14N06A) 06/11/57  5,000  4,998,623.67 0.69

งวดที่ 29/182/57 (CB15122A) 22/01/58  10,000  9,954,317.10 1.38

รวมพันธบัตร 	24,934,756.09	 3.45

รวมเงินลงทุน	(ราคาทุน	690,191,914.21	บาท) 	723,160,707.09	 100.00
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2558

บาท

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้จากการลงทุน 3

รายได้เงินปันผล  24,329,115.92  17,856,322.20 

รายได้ดอกเบี้ย 7  1,420,759.18  955,001.71 

รวมรายได้  25,749,875.10  18,811,323.91 

ค่าใช้จ่าย 3

ค่าธรรมเนียมการจัดการ 5, 7  16,159,990.39  9,279,589.96 

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 5  323,199.83  185,591.93 

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 5, 7  538,666.31  309,319.80 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  60,900.00  51,200.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น 7  2,284,699.76  743,643.45 

รวมค่าใช้จ่าย  19,367,456.29  10,569,345.14 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ  6,382,418.81  8,241,978.77 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน 3

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  64,597,386.45  43,929,849.96 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (154,242,016.93) 94,867,209.01 

รวมรายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและที่ยังไม่เกิดขึ้น (89,644,630.48) 138,797,058.97 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (83,262,211.67) 147,039,037.74 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2558

บาท

2558 2557

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงานในระหว่างปี

รายได้สุทธิจากการลงทุน  6,382,418.81  8,241,978.77 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน  64,597,386.45  43,929,849.96 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (154,242,016.93) 94,867,209.01 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (83,262,211.67) 147,039,037.74 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  609,226,272.42  130,374,475.78 

มูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (220,568,926.88) (40,589,660.53)

การเพิ่มขึ้นสุทธิของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 388,657,345.54 89,784,815.25 

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี 305,395,133.87 236,823,852.99 

สินทรัพย์สุทธิต้นปี  752,248,973.22  515,425,120.23 

สินทรัพย์สุทธิปลายปี 1,057,644,107.09 752,248,973.22 

หน่วย

การเปลี่ยนแปลงของจ�านวนหน่วยลงทุน

(มูลค่าหน่วยละ 10 บาท)

หน่วยลงทุน ณ วันต้นปี  59,511,865.7804  51,544,473.5650 

บวก : หน่วยลงทุนที่ขายในระหว่างปี  48,874,652.9215  11,615,311.9909 

หัก  :  หน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในระหว่างปี (17,621,241.9696) (3,647,919.7755)

หน่วยลงทุน ณ วันปลายปี  90,765,276.7323  59,511,865.7804 
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งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2558

บาท

2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน (83,262,211.67) 147,039,037.74 

ปรับกระทบการเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิในสินทรัพย์สุทธิจากการด�าเนินงาน

ให้เป็นเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน

การซื้อเงินลงทุน (1,570,400,840.25) (1,415,900,233.39)

การขายเงินลงทุน  1,181,877,929.51  1,308,557,312.42 

ส่วนต�่ามูลค่าตราสารหนี้ตัดบัญชี (898,005.02) (514,589.64)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย 6,297.50 (1,780.31)

การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน (12,564,846.52) 9,797,771.81 

การลดลงในสินทรัพย์อื่น  - 2,141.10 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน (10,826,424.67)  13,373,047.67 

การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 507,553.75  253,737.43 

การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินอื่น (3,727.85)  27,570.57 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน (64,597,386.45) (43,929,849.96)

รายการ(ก�าไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน 154,242,016.93 (94,867,209.01)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน (405,919,644.74) (76,163,043.57)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การขายหน่วยลงทุนในระหว่างปี  609,226,272.42  130,374,475.78 

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างปี (220,568,926.88) (40,589,660.53)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 388,657,345.54 89,784,815.25 

เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (17,262,299.20) 13,621,771.68 

เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นปี  41,846,073.77  28,224,302.09 

เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายปี 24,583,774.57 41,846,073.77 
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ตุลาคม	2558

บาท

2558 2557 2556	****

ข้อมูลผลการด�าเนินงาน (ต่อหน่วย)

มูลค่าหน่วยลงทุนเริ่มแรก  -  -  10.0000 

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต้นปี  12.6403  9.9996  - 

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุน

รายได้จากการลงทุนสุทธิ *  0.0788  0.1513  0.0973 

รายการก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ** 0.7686 0.7879 3.1111 

รายการก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน **  (1.8352)  1.7015  (3.2088)

รายได้(ขาดทุน)จากกิจกรรมลงทุนทั้งสิ้น  (0.9878)  2.6407  (0.0004)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี 11.6525 12.6403 9.9996 

อัตราส่วนของก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) (8.27)  25.43  0.53 

อัตราส่วนการเงินที่ส�าคัญและข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่ส�าคัญ

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิปลายปี (พันบาท)  1,057,644  752,249  515,425 

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  1.92  1.83  2.13 

อัตราส่วนของรายได้จากการลงทุนรวมต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%)  2.56  3.25  3.01 

อัตราส่วนของจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการซื้อขายเงินลงทุน

ระหว่างปีต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิถัวเฉลี่ยระหว่างปี (%) ***  183.45  328.97  475.80 

ข้อมูลเพิ่มเติม
 * ค�านวณจากจ�านวนหน่วยท่ีจ�าหน่ายแล้วถวัเฉลีย่ระหว่างปี
 ** ข้อมูลต่อหน่วยที่รายงานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของรายการก�าไรหรือขาดทุนจากการลงทุนที่เกิดขึ้น 

ในระหว่างปี เนือ่งจากช่วงเวลาของรายการซือ้ขายหน่วยลงทุนนัน้ขึน้อยูก่บัความผนัผวนของราคาตลาดของเงนิลงทนุในระหว่างปี
 *** ไม่นบัรวมเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนในตัว๋สัญญาใช้เงนิ และการซือ้ขายเงนิลงทนุต้องเป็นรายการซือ้หรอืขายเงนิลงทนุอย่างแท้จรงิซึง่ไม่

รวมถงึการซือ้โดยมสีญัญาขายคนืหรอืการขายโดยมสีญัญาซือ้คืน
 **** ข้อมลูทางการเงนิท่ีส�าคญัส�าหรบังวด 2556 ไม่สามารถเปรยีบเทยีบกบัปีอืน่ๆ ได้ เนือ่งจากมรีอบระยะเวลาบญัชสีัน้กว่าหนึง่ปี



30

B-SM-RMF

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

วันที	่31	ตุลาคม	2557

1.	 ลกัษณะของกองทนุเปิดบัวหลวง	Small-Mid	Cap	เพ่ือการเลีย้งชีพ

 กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ (“กองทุน”) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมกับส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 ปัจจุบันมีจ�านวนเงินทุน

จดทะเบียน 3,000 ล้านบาท (แบ่งเป็น 300 ล้านหน่วยลงทุน มูลค่าหน่วยละ 10 บาท) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 

บัวหลวง จ�ากัด (“บริษัทจัดการ”) เป็นผู้จัดการกองทุน และธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

โดยมธีนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

 กองทุนเป็นกองทุนรวม ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่ก�าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพภายหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภท

ตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 

เงนิฝาก และ/หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  

 กองทุนมนีโยบายไม่จ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ

2.	 เกณฑ์การจดัท�างบการเงนิ	

 งบการเงินของกองทุนจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) 

รวมถงึการตคีวามทีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปของ

ประเทศไทย นอกจากนี้ งบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก�าหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 106 เรื่อง 

“การบญัชสี�าหรบักิจการท่ีด�าเนนิธรุกิจเฉพาะด้านการลงทุน”

 งบการเงนิของกองทนุได้จดัท�าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท�างบการเงนิดังกล่าวเป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ความสะดวกของผูอ่้านงบการเงนิทีไ่ม่คุน้เคยกับภาษาไทย กองทนุ

ได้จดัท�างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย

 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

 สภาวชิาชพีบญัชไีด้ออกประกาศสภาวชิาชพีบญัชใีห้ใช้กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) 

มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

และแนวปฎิบตัทิางการบญัช ีท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้
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 ก) กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) ซึง่มผีลบงัคบัใช้ทันทใีนปี 2558

 ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

ด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานด�าเนินงาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สทิธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ แต่ยงัไม่มผีลบงัคับใช้

 กองทุนยงัไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ ดังต่อไปนี้

 ก) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและการตคีวามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ ซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเป ิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงาน 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ         

ที่เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และ

สนิทรพัย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

ด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนนิงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น



35

B-SM-RMF

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2557)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2557)

สทิธใินส่วนได้เสียจากกองทนุการรือ้ถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

(ปรับปรุง 2557)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 

(ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 

(ปรับปรุง 2557)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2557)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 ข้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน  ์

ข ้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่ าและปฏิสัมพันธ ์ของ

รายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 

19 (ปรบัปรงุ 2557) เรือ่ง ผลประโยชน์ของพนกังาน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ 

การตีความมาตรฐานการบัญชี/ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2557)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2557)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2557)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ

เหมืองผิวดิน

 ข) มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัช ีซึง่มผีลบงัคับใช้ส�าหรบังบการเงนิท่ีมรีอบบญัชเีริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) การน�าเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทุนการกู้ยืม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่

เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื่อออกจากงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่

เงินเฟ้อรุนแรง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) ก�าไรต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินท่ีอาจเกิดขึ้น และ

สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการ

ด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558) การส�ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) ส่วนงานด�าเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ

เก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมด�าเนนิงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558) สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือผู้ถือหุ้น

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1  

(ปรับปรุง 2558)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 

การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  

(ปรับปรุง 2558)

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5  

(ปรับปรุง 2558)

สิทธใินส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ถอน การบรูณะ

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

(ปรับปรุง 2558)

การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10  

(ปรับปรุง 2558)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12  

(ปรับปรุง 2558)

ข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13  

(ปรับปรุง 2558)

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 

(ปรับปรุง 2558)

ข ้อจ�ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน  ์

ข ้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่ าและปฏิสัมพันธ ์ของ

รายการเหล่านี ้ส�าหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 

(ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 

(ปรับปรุง 2558)

สัญญาส�าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

(ปรับปรุง 2558)

การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

การตีความมาตรฐานการบัญชี/

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2558)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 

(ปรับปรุง 2558)

ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตส�าหรับ

เหมืองผิวดิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เงินที่น�าส่งรัฐ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีส�าหรับการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล

 ฝ่ายบรหิารของกองทนุได้ประเมนิแล้วเหน็ว่ากรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรงุ 2558) มาตรฐาน

การบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ

แนวปฏบิตัทิางการบญัช ีฉบบัดังกล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงนิส�าหรบัปีทีเ่ริม่ใช้

3.	 สรปุนโยบายการบัญชีทีส่�าคญั	

 การวดัค่าเงนิลงทนุ

 เงนิลงทุนจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์ด้วยจ�านวนต้นทุนของเงนิลงทนุ ณ วนัทีก่องทนุมสิีทธใินเงนิลงทุน ต้นทนุของเงนิลงทุน

ประกอบด้วยรายจ่ายซือ้เงนิลงทุนและค่าใช้จ่ายโดยตรงทัง้ส้ินทีก่องทนุจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึง่เงนิลงทนุนัน้

 - หลกัทรพัย์ทีเ่ป็นตราสารทนุทีม่ตีลาดซือ้ขายคล่องรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้ราคาซือ้ขายครัง้ล่าสดุ

ของวนัท่ีวดัค่าเงนิลงทนุ

 - หลกัทรพัย์ท่ีเป็นตราสารทนุทีไ่ม่มตีลาดซือ้ขายรองรบั แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรมท่ีประมาณขึน้โดยผูจ้ดัการกองทนุ 

ซึง่พจิารณาจากสถานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร

 - หลกัทรพัย์ท่ีเป็นตราสารหนี ้แสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม โดยใช้ราคาหรอือตัราผลตอบแทนจากการซือ้ขายทีป่ระกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ณ วนัท่ีวดัค่าเงนิลงทุน

 - กองทนุใช้วธิรีาคาทุนตดัจ�าหน่ายในการก�าหนดมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนี ้ซึง่มอีายคุรบก�าหนดภายใน 90 วนั 

นับตั้งแต่วันท่ีลงทุน และไม่มีเงื่อนไขการต่ออายุเมื่อมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้นั้นไม่แตกต่างจากราคาทุนตัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นสาระส�าคัญ 
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 ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนให้เป็นมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุน 

ณ วนัทีว่ดัค่าเงนิลงทนุ

 ราคาทุนของเงนิลงทนุท่ีจ�าหน่ายใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั

 การรบัรูร้ายได้และค่าใช้จ่าย

 เงนิปันผลรบัรบัรูเ้ป็นรายได้นบัแต่วนัทีป่ระกาศจ่ายและมสิีทธทิีจ่ะได้รบั 

 รายได้ดอกเบีย้ถอืเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยค�านงึถงึอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จรงิ

 ค่าใช้จ่ายรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

 บญัชส่ีวนเกินและส่วนลดมลูค่าตราสารหนีต้ดัจ�าหน่ายตามวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ ซึง่ยอดท่ีตดัจ�าหน่ายนีแ้สดงเป็น

รายการปรบัปรงุกบัดอกเบีย้รบั

 ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุรบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่าย ณ วนัท่ีจ�าหน่ายเงนิลงทุน

 การใช้ประมาณการทางบญัชี 

 ในการจดัท�างบการเงนิให้เป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป ฝ่ายบรหิารต้องใช้การประมาณและตัง้ข้อสมมตฐิาน

หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สนิทรพัย์และหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่ผลท่ีเกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ�านวนทีป่ระมาณไว้

4.	 ก�าไรสะสมต้นปี	

บาท

2558 2557

รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 20 พ.ย. 55)    13,032,242.11 4,790,263.34

ก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม (เริ่มสะสมวันที่ 20 พ.ย. 55)  103,943,630.79 60,013,780.83

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนสะสม

(เริ่มสะสมวันที่ 20 พ.ย. 55)    32,968,792.88  (61,898,416.13)

ก�าไรสะสมต้นปี  149,944,665.78 2,905,628.04
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5.	 ค่าธรรมเนยีมการจดัการ	ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์	และค่าธรรมเนยีมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนยีมการจดัการ ค่าธรรมเนยีมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนยีมนายทะเบยีน สรปุได้ดังนี้

ค่าใช้จ่าย อัตราร้อยละ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน  1.50  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน  0.04  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน  0.05  ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน

6.	 เงนิฝากธนาคาร	

	 ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2558 และ 2557 เงนิฝากธนาคารประกอบด้วย

บาท อัตราดอกเบี้ย (%)

ธนาคาร 2558 2557 2558 2557

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)   4,580,937.58 4,721,194.74 0.375 0.375

ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)    3,068,163.55 2,571,769.03 0.62 1.00

ธนาคารยูโอบี จ�ากัด (มหาชน) 16,934,673.44 34,553,110.00 1.00 1.70

รวมเงินฝากธนาคาร  24,583,774.57 41,846,073.77

7.	 รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	

 ในระหว่างปี กองทนุมรีายการธรุกิจระหว่างกันทีส่�าคญักับบรษิทัจดัการ และกิจการอืน่ ซึง่มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืกรรมการ

เดียวกนักับบรษิทัจดัการและกองทุน รายการท่ีส�าคญัดังกล่าวส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 และ 2557 มดัีงต่อไปนี้

บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการ   16,159,990.39 9,279,589.96 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
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บาท

2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน       538,666.31 309,319.80 ตามเกณฑ์ที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมธนาคาร         54,464.44 31,369.10 ราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ       179,087.43 168,035.30 ราคาตลาด

ดอกเบี้ยรับ         23,079.57 12,634.58 ราคาตลาด

ซื้อเงินลงทุน   14,927,574.10 - ราคาตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน)

ค่านายหน้า       353,933.42 471,878.07 ราคาตลาด

ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2558 และ 2557 กองทุนมยีอดคงเหลอืทีม่สีาระส�าคญักับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ดังนี้

บาท

2558 2557

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด

ค่าธรรมเนียมการจัดการค้างจ่าย    1,449,027.06 966,156.24

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

เงินฝากธนาคาร     4,580,937.58 4,721,194.74

ดอกเบี้ยค้างรับ             7,621.65 4,715.87

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนค้างจ่าย         18,924.96 11,788.11

กองทนุมรีายการธรุกิจกับกองทนุอืน่ ซึง่จดัการโดยบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวมเดียวกันส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ตลุาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

บาท

2558 2557

ซื้อเงินลงทุน - 4,992,027.80
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8.	 ข้อมูลเกีย่วกบัการซือ้ขายเงนิลงทนุ	

 กองทุนได้ซื้อขายเงินลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 โดยไม่รวมเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินเป็น                 

จ�านวนเงนิ 2,752.28 ล้านบาท (ปี 2557: จ�านวนเงนิ 2,724.46 ล้านบาท) โดยคิดเป็นอตัราร้อยละ 273.38 (ปี 2557: ร้อยละ 

471.27) ต่อมลูค่าสินทรพัย์สทุธถิวัเฉลีย่ระหว่างปี

9.	 การเปิดเผยข้อมูลส�าหรบัเครือ่งมือทางการเงนิ	

 กองทนุไม่มนีโยบายท่ีจะประกอบธรุกรรมตราสารทางการเงนินอกงบดุลทีเ่ป็นตราสารอนพุนัธ์เพือ่การเกง็ก�าไรหรอื

การค้า

 มลูค่ายตุธิรรม

 เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ อกีทัง้สนิทรพัย์ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์

ในความต้องการของตลาดท่ีแสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยถอืตามราคาท่ีซือ้ขายกันในตลาด ดังนัน้ กองทุนเชือ่ว่ามลูค่าตามบญัชขีอง

สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิดังกล่าวจงึแสดงมลูค่าไม่แตกต่างจากมลูค่ายตุธิรรมอย่างมสีาระส�าคัญ

 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ โอกาสที่ราคาตราสารหนี้อาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด

มีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป หากอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเพิ่มสูงขึ้น ราคาตราสารหนี้จะลดลง และหากอัตราดอกเบี้ย

ในท้องตลาดลดลง ราคาตราสารหนี้จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ยิ่งตราสารหนี้มีอายุยาวเท่าไร ราคาของตราสารหนี้นั้นก็จะมีความ

อ่อนไหวต่อการปรบัตวัของอตัราดอกเบีย้มากขึน้เท่านัน้ 

 ความเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่

 กองทุนมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันท่ีระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน 

เนือ่งจากกองทนุมลีกูหนี ้ อย่างไรก็ตาม สินทรพัย์ทางการเงนิดังกล่าวจะครบก�าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน กองทนุจงึไม่คาดว่า

จะได้รบัความเสียหายจากการเก็บหนี้

 ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น

 กองทุนไม่มสิีนทรพัย์หรอืหนีสิ้นทางการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ  ดังนัน้ จงึไม่มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น

 ความเสีย่งด้านตลาด

 กองทนุมคีวามเส่ียงด้านตลาดเนือ่งจากมเีงนิลงทนุในตราสารทนุและตราสารหนี ้ ซึง่ผลตอบแทนของเงนิลงทนุดังกล่าว

ขึน้อยูกั่บความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง สถานการณ์ตลาดทุนและตลาดเงนิ ซึง่สภาวการณ์ดังกล่าวอาจมผีลกระทบ

ทางด้านบวกหรอืด้านลบต่อผลการด�าเนนิงานของบรษิทัท่ีออกตราสาร ท้ังนี ้ขึน้อยูกั่บประเภทของธรุกิจของผูอ้อกตราสารว่ามี

ความสัมพนัธ์กับความผนัผวนของตลาดมากน้อยเพยีงใดอนัอาจท�าให้ราคาของตราสารเพิม่ขึน้หรอืลดลงได้
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 การบรหิารความเสีย่ง

 กองทุนบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เช่น การกระจาย

ประเภทเงนิลงทนุ และการวเิคราะห์ฐานะของกิจการทีจ่ะลงทุน

10.	 การอนมัุติงบการเงนิ

 งบการเงนินีไ้ด้รบัการอนมุตัใิห้ออกโดยผูม้อี�านาจของกองทุนเมือ่วนัท่ี 30 พฤศจกิายน 2558
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รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการท�าธุรกรรมกับกองทุนรวมในช่วงหนึ่งปี

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

ล�าดับที่ รายชื่อ

1 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 

2 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด	 

หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.bblam.co.th)	และที่เว็บไซต์ของส�านักงาน	ก.ล.ต.	(www.sec.or.th)

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน

สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2558

- ไม่มี -

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจ�ากัดการถือหน่วยลงทุน ได้ที่ www.bblam.co.th
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แบบรายงานการใช้สิทธิออกเสียง	(Voting)	กรณีกองทุนเป็นผู้ถือหุ้น

ส�าหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2557	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2558

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

9 ธ.ค. 57 บมจ.แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี้ 
ดีเวลลอปเม้นท์

1 4 0 1 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

12 ธ.ค. 57 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 1 5 0 0 -

25 ธ.ค. 57 บมจ.การบินกรุงเทพ 1 2 0 2 วาระที่ 2 รับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุม 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 
งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

5 ก.พ. 58 บมจ.สามารถ
คอร์ปอเรชั่น

1 5 0 1 วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

1 เม.ย. 58 บมจ.ไทยออพติคอล 

กรุ๊ป

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 ครั้งที่ 11 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2557 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

3 เม.ย. 58 บมจ.ออฟฟิศเมท 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

9 เม.ย. 58 บมจ.อนันดา  

ดีเวลลอปเม้นท์

1 8 1 1 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออก

และเสนอขายตราสารในวงเงิน

ไม่เกิน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือเงินสกุลอื่นใดในวงเงิน 

เทียบเท่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ 

ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

10 เม.ย. 58 บมจ.แอ็ดวานซ์  

อินฟอร์เมชั่น 

เทคโนโลยี

1 7 0 0 -

10 เม.ย. 58 บมจ.เอเซียเสริมกิจ 
ลีสซิ่ง

1 9 0 1 วาระที่ 5 ไม่อนุมัติแต่งตั้ง 

นาย Liao Ying-Chih และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา 

ควรเดชะคุปต์ เนื่องจากเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

น้อยกว่า 75% 

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

17 เม.ย. 58 บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ 1 10 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

20 เม.ย. 58 บมจ.พี.ซี.เอส. 

แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

21 เม.ย. 58 บมจ.ปัญจวัฒนา

พลาสติก

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ.อมตะ 

คอร์ปอเรชัน

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 

ผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 

21 เมษายน 2557 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ.บริการเชื้อเพลิง

การบินกรุงเทพ

1 11 0 1 วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ.โรงพยาบาล 

จุฬารัตน์

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ.แผ่นดินทอง 

พร็อพเพอร์ตี้ 

ดีเวลลอปเม้นท์

1 12 0 1 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

22 เม.ย. 58 บมจ.สวนอุตสาหกรรม

โรจนะ

1 0 0 1 -



50

B-SM-RMF

วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

22 เม.ย. 58 บมจ.สมบูรณ์ 

แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ.การบินกรุงเทพ 1 4 0 1 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ.แม็คกรุ๊ป 1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ 

เพอร์เฟค

1 15 0 1 วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

23 เม.ย. 58 บมจ.เอสซี แอสเสท 

คอร์ปอเรชั่น

1 12 0 0 -

24 เม.ย. 58 บมจ.เอเชีย เอวิเอชั่น 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ.ผลิตภัณฑ์ 

ตราเพชร

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี 1 7 0 1 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ.เอสพีซีจี 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

24 เม.ย. 58 บมจ.ซิมโฟนี่ 

คอมมูนิเคชั่น

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

24 เม.ย. 58 บมจ.แอล เอช 

ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

1 9 0 1 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

27 เม.ย. 58 บมจ.หลักทรัพย์ 

เอเซีย พลัส

1 9 0 1 วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ.คาราบาวกรุ๊ป 1 7 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 

1 ตุลาคม 2557 งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ.เดอะ แพลทินัม 

กรุ๊ป

1 6 0 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2557 

งดออกเสียง

วาระที่ 5 คัดค้านการแต่งตั้ง 

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กลับเข้า

เป็นกรรมการอีกวาระ เนื่องจาก

เข้าประชุมไม่ครบตามเงื่อนไข 

ที่ขั้นต�่า 75%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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วันที่ใช้สิทธิ บริษัทที่ไปใช้สิทธิ จ�านวน
ครั้ง
ที่เชิญ
ประชุม

จ�านวนครั้งที่ลงมติตามวาระ
การประชุม

บันทึกเหตุผล
กรณีไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงสนับสนุน คัดค้าน งดออก

เสียง

28 เม.ย. 58 บมจ.ยูนิ เวนเจอร์ 1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

28 เม.ย. 58 บมจ.โรงพยาบาล

วิภาวดี

1 16 0 1 วาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 1 8 0 1 วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ.สามารถ

คอร์ปอเรชั่น

1 8 0 1 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

29 เม.ย. 58 บมจ.สามารถเทลคอม 1 7 0 2 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

29 ก.ค.  58 บมจ.อีสเทิร์นโพลีเมอร์

กรุ๊ป

1 5 1 2 วาระที่ 1 พิจารณารับรอง

รายงานการประชุมวิสามัญ 

ครั้งที่ 3/2557 งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติ

การก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง

28 ต.ค.  58 บมจ.เอสพีซีจี 1 2 0 1 วาระที่ 3 พิจารณาวาระอื่นๆ 

(ถ้ามี) งดออกเสียง
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การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น	

(Soft	Commission)

บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน 

จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ากัด 

(มหาชน)

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน
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บริษัทที่ให้ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่ได้รับ เหตุผลในการรับผลประโยชน์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

Conference Call, SMS และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี  

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

Conference Call และเอกสาร 

Research

เพื่อประโยชน์ในการลงทุนของกองทุน

วนัทีร่วบรวมข้อมลู 30 พฤศจกิายน 2558 



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	บัวหลวง	จ�ากัด

เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996

www.bblam.co.th


